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ز ريادة وتميُّ

تصنيع كافة أنواع وأشكال
 الكرتون المضلع

مصنع الرياض - هاتف: 0112651587  فاكس: 0112650625 املدينة الصناعية الثانية بالرياض
مصنع جدة -    هاتف: 0126092370 فاكس: 0126092380 املدينة الصناعية الثالثة بجدة

info-waper@wataniaind.com
wpp-sales@wataniaind.comwww.wataniaind.com

www.waper.com.sa
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الوحدات  إحدى  هي  الورقية  للمنتجات  الوطنية 
االسرتاتيجية التابعة ملجموعة الوطنية للصناعة حيث تُعد 

من أكرب املصانع الرائدة يف تصنيع وتوريد الكرتون املُضلَّع 

وأطباق البيض يف منطقة الخليج العريب ومنطقة الرشق 

من  الورقية  للمنتجات  الوطنية  مسرية  بدأت  األوسط. 

خالل مصنع الرياض للكرتون الذي تأسس يف عام 1981م 

إنتاجية قدرها 15  أي منذ ما يزيد عن 37 سنة، بطاقة 

ألف طن مرتي من الكرتون املُضلَّع و 15 ألف ربطة من 

بالعديد  الرشكة خالل مسريتها  البيض، وقد مرّت  أطباق 

اإلنتاجية  طاقتها  وصلت  حيث  العمالقة  التوسعات  من 

الحالية من الكرتون إىل 100 ألف طن مرتي و 1.5 مليون 

ربطة من أطباق البيض .

املُضلَّع  الكرتون  إلنتاج  متكاملني  الرشكة مصنعني  متتلك 
البيض  أطباق  إنتاج  مصنع  إىل  إضافة  وجده  الرياض  يف 

يف الرياض ويقوم بتشغيل كل مصنع من مصانع الرشكة 

مستويات  إىل  للوصول  ومؤهل  مدرب  متكامل  فريق 

عالية من الكفاءة التشغيلية ضمن أنظمة ومعايري ضبط 

لتغطي  الرشكة  مبيعات  مكاتب  تنترش  كام   . الجودة 

دول  ملختلف  التصدير  إىل  إضافة  اململكة  مناطق  كافة 

الرشكة خدماتها  وتُقدم  األوسط،  والرشق  العريب  الخليج 

للقطاعات الصناعية والزراعية املختلفة مثل صناعة املواد 

األلبان  وصناعة  والحيواين  الزراعي  واإلنتاج  الغذائية 

وصناعة  املعبأة  واملياه  الغازية  واملرشوبات  والعصائر 

من  وغريها  واألثاث  الكهربائية  واألجهزة  املنظفات 

القطاعات األخرى .

اإلنتاجية  الخطوط  أحدث  إنتاجها  يف  الرشكة  وتستخدم 

الحديثة التي تعمل بصورة آلية يف كافة مراحل التصنيع 

وتُعد من أحدث خطوط اإلنتاج العاملة يف مجال صناعة 

الجودة،  الرشكة أعىل معايري  املُضلَّع، كام تطبق  الكرتون 

اإلدارة  نظم  شهادات  عىل   للحصول  أهلها  الذي  األمر 

 )9001 )آيزو  الجودة  إدارة  نظام  كشهادة  املتكاملة 

آيزو   ( البيئية  اإلدارة  لنظام  الدولية  املواصفات  وشهادة 

املهنية   والصحة  السالمة  إدارة  نظام  وشهادة   )14001

)أوإتش ساس 18001(. 

يف مطلع عام 2011م، صدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي بتحويل الرشكة إىل 

وقف خريي حيث يتم تخصيص جزء من أرباح الرشكة يف 

دعم املشاريع الخريية املتنوعة

الوطنية للمنتجات الورقية – جدة

 قامت رشكة الوطنية للمنتجات الورقية بتدشني مصنعها 

يف مدينة جدة عام 2004م وذلك ضمن خطتها التوسعية 

قرر  2015م  عام  ويف  عمالئها،  رغبات  تلبية  وبهدف 

تُعد هي  للمصنع  توسعة جديدة  إعتامد  اإلدارة  مجلس 

أفريقيا، وبذلك  األكرب يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

للكرتون  مصنع  أكرب  جدة  مبدينة  الورقية  مصنع  يصبح 

أفريقيا. حيث  املُضلَّع يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إنتاجية  بطاقة  مربع  مرت  ألف   77 املصنع  مساحة  تبلغ 

تبلغ 172 ألف طناً مرتي سنوياً. ويُنتج املصنع الكرتون 

مم،   7 إىل  مم   2.5 من  متعددة  ألواح  بسامكة  املضلع 

وميتلك املصنع مكائن حديثة تعمل عىل  طباعة  6 ألوان.

وذلك  العاملية  التصنيع  آالت  بأحدث  املصنع  تجهيز  تم 

لتلبية جميع احتياجات العمالء يف السوق اإلقليمية. إن 

املنتجات املتنوعة التي ينتجها مصنع  الوطنية للمنتجات 

الورقية يف جدة  متوافقة مع املعايري الدولية نظام إدارة 

الدولية لنظام  الجودة )آيزو 9001( وشهادة املواصفات 

اإلدارة البيئية ) آيزو 14001( وشهادة نظام إدارة السالمة 

والصحة املهنية  )أوإتش ساس 18001(. 

 باإلضافة إىل امتالك املصنع مخترب مراقبة الجودة املزود 

بأحدث التقنيات.

 الوطنية للمنتجات الورقية – جدة 
ع التالية: تنتج أنواع الكرتون الُمضلَّ

املصانع  منتجات  لتعبئة  املخصصة  الكرتون  صناديق 
ورشكات الشحن ورشكات تصنيع األثاث.

األلبان  منتجات  لتعبئة  املخصصة  الكرتون  صناديق 
والتمر وزجاجات املياه واملرشوبات.

صناديق الكرتون ذات خاصية اإلغالق الذايت للخرضوات 
والفاكهة والبيض والدواجن.

ومكيفات  الثالجات  لتعبئة  املخصصة  الكرتون  صناديق 
الهواء.

املُضلَّع  الكرتون  إلنتاج  عالية  تكنولوجيا  املصنع  ميتلك 

مع الطباعة الفوتوغرافية عالية الجودة باستخدام الورق 

املصقول.

المقدمة
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الرؤيا والرسالة

اد في مجال  نتطلع دائما ألن نكون الروَّ
التغليف الورقي وخدمة العمالء.

أن نكون األوائل في ابتكار وتطوير 
المنتجات والخدمات حسب حاجة 

السوق ومتطلبات العمالء .

4
5



7

6

منتجاتنا
كرتون خضار

7
6

كرتون بيتزا قفل ذايت

كرتون دجاج مضلّع

كرتون حجم كبري

آر. إس. يس كرتون مقسم

كرتون املياه

صواين
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أطباق البيض

كرتون الدجاجكرتون السيراميك

أنواع التمّوج والسماكه

حامل األكوابكرتون المياه

كرتون البيتزاكرتون طباعة فاخرةكرتون للمنتجات الزراعية

تلتــزم الوطنيــة بتقديــم أفضــل المنتجــات ذات الجــودة العاليــة لعمالئنــا مــن خــالل تجهيزاتنــا 
والمتطــورة. الحديثــة  الجــودة  مراقبــة  بأجهــزة  المدعمــة 

ــب  ــاج عل ــر إلنت ــم بالكمبيوت ــة تحك ــزودة بأنظم ــا الم ــائل التكنولوجي ــدث وس ــة أح ــتخدم الوطني تس
ــودة. ــة والج ــن الدق ــة م ــة عالي ــم وبدرج ــات والتصامي ــام والمقاس ــع األحج ــع بجمي ــون المضل الكرت

مممممممممم
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MINI MAX

A 250 1200

B 500 1550

H 1500 4800

L 500 2200

P 35 100

MINI MAX

A 250 1500

B 500 2200

H 750 3200

L 500 2200

P 35 100

آلة التدبيس العمالقة 

نبذة تعريفية :
تعد الوطنية للمنتجات الورقية من أوىل الرشكات يف اململكة العربية السعودية التي متتلك آلة تصنيع تلقايئ بالكامل بدءاً من مراحل التغذية ثم التضليع ثم التدبيس 

والتغرية وانتهاًء بالرّص. هذه اآللة الضخمة املسامة آلة التدبيس تُعد ثاين أكرب آلة يف صناعة الكرتون املضلّع يف العامل. حيث يبلغ عرضها 6.4 مرت وهي قادرة عىل 

إنتاج الصناديق الكرتونية املموجة املفردة أو املزدوجة ولصق أو تدبيس الحوائط املفردة والحوائط املزدوجة والحوائط الثالثية للكرتون. مواصفات اآللة الفريدة 

واملتعددة متكننا من تزويد عمالئنا الكرام بجميع أنواع ومقاسات الكرتون املضلع وبكميات كبرية والخاصة لتغليف املكيفات والثالجات والغساالت وسخانات املياه 

وغريها من األجهزة املنزلية الثقيلة واملنتجات الصناعية باإلضافة إىل أن الحجم الهائل لآللة يجعلها متخصصة يف إنتاج جميع أنواع صناديق الشحن الضخمة. كام 

مبقدورنا تلبية الطلبات العاجلة العاجلة ويف الوقت املناسب.

التغذية التدبيس والتغرية التجميع والرص

صناديق الثالجات
صناديق املكيفات
صناديق الغساالت
صناديق سخانات

املياه
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مواصفات صندوق قطعة واحدة

مواصفات صندوق قطعة مزدوجة
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الشهادات
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Locationاملوقع
WPP- JEDDAHWPP- RIYADHالوطنية للمنتجات الورقية - جدةالوطنية للمنتجات الورقية - الرياض
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Certificates
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INTRODUCTION
ALWATANIA PAPER PRODUCTS is the first company in the Kingdom to possess a Fully Auto Feeder-Folder- Stitcher and Gluer Jumbo 
Machine which is the Second Gigantic Machine in the world.
The 6.4Meters wide machine is capable of Producing Single/And Or Double  Piece Corrugated Cases glued or Stitched Single Wall, Double Wall 
and Triple Wall Boards.
The Machine Specifications and huge capacity enables us to produce all kinds of glued and stitched Cartons in large numbers especially for 
packaging Air condition, Refrigerators, Washing machine and Water Heaters and other Heavy Home Appliances as well as Industrial Products 
can meet your immediate urgent JUST-IN-TIME requirements
In addition, the Gigantic size of the machine has a speciality to produce all kinds of Huge CARGO AND SHIPPING BOXES

MINI MAX

A 250 1200

B 500 1550

H 1500 4800

L 500 2200

P 35 100

MINI MAX

A 250 1500

B 500 2200

H 750 3200

L 500 2200

P 35 100

Feeding Stitching /Gluing Stacking

Refrigerator cartons

Auto Folder Stitcher Gluer Machine

Washing Machine 
Carotns
Aircondition Cartons
Water Heaters Cartons

Gazelle The Gigantic Machine 

SINGLE PIECE BOX SPECIFICATIONS

DOUBLE PIECE BOX SPECIFICATION

13
12



23

11
10



25

Egg Trays

Carton for 
ceramics

cartons 
For Chicken

cartons 
For Water

Flute Type

Cup holder

Carton For
Agriculture Box

Carton for
 Pizza

Al-Watania is committed to supply the best products with highest quality to the 
customers through well prepared quality control system.

Al-Watania provides the latest in printing and is producing corrugated carton
boxes in different sizes and designs with a high degree of accuracy and quality. 

9
8

luxury printing
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Our Products

6

Wrap ArroundLarge size carton

DividerRSC

TrayVegetables Carton

Carton Pizza Self lock 

4 Corners

7
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Vision & Mission

4

To be the leader in the packaging 
industry, and the pioneer toward
 achieving customer satisfaction

To stay ahead of the 
competition by innovating new 

products and services based 
on our customers’ needs and 

markets demand
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Introduction
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Al Watania Paper Products is subsidiary of Al 

Watania For Industries and it’s one of the biggest cor-

rugated carton and egg trays company in GCC and the 

Middle East. Al Watania Paper Products (Waper) has 

established in 1981, for more than 37 years with a total 

capacity of 15,000 MT corrugated cartons and 15,000 

bundles of egg trays. Since the establishment, the total 

production capacity of the carton has grown rapidly to 

100,000 MT and 1.5 Million bundles of egg trays.

Al Watania Paper Products has three factories, two cor-

rugated carton factories, one in Riyadh and the other 

one is in Jeddah and one egg trays factory in Riyadh. 

The comprehensive and state of art manufacturing fa-

cilities are backed with highly qualified and expert 

technical persons to reach the maximum output with 

high-quality products. Our offices are located through-

out the whole Kingdom to cover our domestic and ex-

port customers’ requirements.

Al Watania Paper Products ( Waper ) covers all mar-

ket sectors requirements such as agriculture, industrial, 

food & beverages, poultry, detergent and, home appli-

ances. Al Watania Paper Products ( Waper ) is in accor-

dance with the international standards certificates ISO 

9001: 2015 QMS, ISO 14001: 2015 EMS and OHSAS 

18001:2007.

In January 01, 2011 Shiekh Suliman Al Rajhi – Chair-

man of the Board has decided to transfer Al Watania 

For Industries with its subsidiaries to the Islamic Char-

itable Endowment (WAQF), while the biggest share of 

WFI’s profits is being spent on supporting diversified 

charitable projects which will add positive impact and 

successful development of the national industrial sector 

.

Al Watania Paper Products - Jeddah

Al Watania has established the second factory in Jeddah 

city in 2004, later in 2015 we have proceeded for an-

other expansion which is considered the biggest in the 

MENA Area for the corrugated industry.

Our production capacity in Jeddah Factory is of 172,000 

Tons per Year producing all kind of Board thickness 

from 2.5 mm 7 mm and can print the cartons up to 

6 colors, and we have 77,000 square meter floor space.

We have a state-of-art manufacturing setup, satisfying 

the all the customers› need in the regional market. The 

diverse products manufactured by Al-Watania Paper 

Products is in accordance with the international stan-

dards, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & OHSAS 

18001:2007, in addition to Al-Watania Paper Products 

quality control laboratory with latest and high technol-

ogy.

Al Watania Paper Products consists of 

the following products: 

Packaging for factories, shipping companies and, furni-

ture manufactures.

Packaging for bulk dairy products, dates, bottled water 

and, beverage.

Self-closures boxes for vegetables, fruit, eggs and, poul-

try.

Specialized packaging for refrigerators and air condi-

tioners.

Having high technology to produce the cartons with 

high graphics printing using coated paper.



Corrugated 
Carton

Leadership
 & Excellence

Manufacturing all 
kinds and shapes of

Jeddah Plant -Tel.012 6093270  Fax: 012 6093280, Third Industrial City
Riyadh Plant -Tel.011 2651587  Fax: 011 2650625, Second Industrial City

wpp-sales@wataniaind.com
info-waper@wataniaind.com www.waper.com.sa

www.wataniaind.com


